Referat skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 1. november 2017, kl. 18.00-21.00 (Konferencerummet - Sundhøj)
Tilstede: Rudi, Lene, Mette, Tina, Bertram, Mathilde, Lene K, Stinne, Lina, Kasper,
Afbud: Mie og Anders
Pkt. 1
Velkomst ved formand Rudi Rusfort
Rudi bød velkommen til den åbne del af bestyrelsesmødet.
Pkt. 2
Evaluering af valgaften den 25.10 på Tåsingeskolen – åbent punkt
Formålet med punktet er at valgaftenen evalueres i skolebestyrelsen.
Valgmødet blev evalueret. Der har været mange positive tilkendegivelser i medier, fra
politikere og fra forældre omhandlende det gode initiativ, som er taget af skolebestyrelsen.
Det er bestyrelsen egen opfattelse, at arrangementet generelt blev afviklet efter planen.
Særligt at det lykkedes at få alle politikere til have en fornuftig taletid, er der stor tilfredshed
med i bestyrelsen. Man kunne frygte at afviklingen i praksis ville betyde, at de 11 deltagere
ikke alle kunne nå at komme til orde. En stor tak til ordstyrer Julie Lindegaard for meget
kompetent styring af aftenen.
Pkt. 3
Kørerplan for skolebestyrelsesvalget 2018 – åbent punkt
Formålet med punktet er at kørerplanen for det kommende skolebestyrelsesvalg fremlægges,
således at bestyrelsen har mulighed for at planlægge bestyrelsens understøttende handling
frem mod valget.
Den fremlagte kørerplan blev vedtaget. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der frem mod
valget arbejder på at sikre de bedst mulige forudsætninger for et valg der sikre en fuldtallig
bestyrelse. Rudi og Lene deltager i gruppen, muligvis sammen med Anders og Mie.
Pkt. 4
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet 3. oktober
2017.
Dagsorden og referat blev godkendt.
Pkt. 5
Nyt fra skolens ledelse, medarbejdere, elevråd og formand.
Formålet med punktet er at bestyrelsen, fra de fire perspektiver, får et indblik i skolens hverdag
siden sidste bestyrelsesmøde.

Referat skolebestyrelsesmøde
Ledelsen
 Afdækningen vedrørende læringsledelsesprojektet( T2) er vel overstået – vi har meget
høje svarprocenter på skolen.
 Projekt væredygtighed i udskolingen havde 400 deltagere til aftenarrangementet den
4. oktober.
 BOYD (bring you own device) møde for forældre og elever er netop blevet afholdt –
der kom 5 deltagere.
 Antallet af ansøgere på de opslåede stillinger er generelt meget højt for tiden.
Grundet udvidelse af elevtallet i Centerafdelingen er der slået flere stillinger op.
 Øget samarbejdet mellem børnehave og skole er i gang. Der er lavet en 100-dagsplan,
der gerne skal resultere i bl.a. endnu bedre overgange for elever.
 TRIM dagen er veloverstået med meget god forældreopbakning og dejligt vejr.
Medarbejderne
 Indskolingen i Centerafdelingen oplever stor elevtilgang
 Progressionskonferencer er nu også i gang i Centerafdelingen
 Skoleplaceringsmøderne i Centerafdelingen påbegyndes november for kommende
skoleår
 Vi har 6 lærerpraktikanter på almenskolen i disse måneder.
Elevrådsmødet
 Elevrådet har holdt møde – kantineordningen LOMA har elevrådets interesse.
 Faguge for hele skolen på tværs er et meget stort ønske for kommende skoleår.
 Nye streger i skolegården og et mindre skatermiljø i udskolingen er også på
ønskelisten.
Formanden
 Rudi orienterede omkring en henvendelse vedrørende transport af elever i busser fra
en borger på Tåsinge – sagen er håndteret.
Pkt. 6
APV for Tåsingeskolen 2017
Formålet med punktet er at bestyrelsen får fremlagt indsatsområderne i APVén for 2017.
APV 2017 og de centrale indsatsområder blev fremlagt for skolebestyrelsen. De decentrale
indsatsområder er i proces i delskolerne. APV betragtes samlet af MED, ledelse og
skolebestyrelsen som værende rigtig fin og tilfredsstillende. Der arbejdes naturligvis videre
med de udvalgte indsatsområder frem mod APV 2018 og socialkapital 2018.
Pkt. 7
Budgettemaer 2018 – opfølgende drøftelse.
Formålet med punktet er en opfølgning på budget 2018 fra sidste møde. Bestyrelsen beslutter
hvilke område/r (temaer) der ønskes arbejdet ind i budget 2018.
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Forslag fra MED , ledelse, SB til budget 2018 blev fremlagt for bestyrelsen. Forslagene er
samlet fra elevråd, MED udvalg, skolebestyrelse og ledelse.
Den fremlagte prioritering blev vedtaget og sendes nu til høring i MED og derefter til endelig
beslutning i skolebestyrelsen.
Pkt. 8
Nye regler vedrørende antimobning på skoler i Danmark
Formålet med punktet er orientering omkring de nye regler vedrørende skolens arbejde med
mobning.
Kasper fremlagde de nye regler på området til orientering for bestyrelsen.
Pkt. 9
Progressionsrapport 2017 – skolebestyrelsens bemærkninger
Formålet med punktet er skolebestyrelsen tager stilling til bestyrelsens bemærkninger til
progressionsrapporten 2017.
Det fremlagte forslag blev godkendt og således indsendes skolebestyrelsens bemærkninger til
forvaltningen til videre bearbejdelse i det politiske udvalg.
Pkt. 10
Årshjulet – se bilag
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet blev revideret. Næste tilsynspunkt er opfølgning på elevernes valg efter folkeskolen
– hvor søger de hen og hvor mange søger hvad?
Det er Rudi og Lene der deltager på kommende dialogmøde den 29. november 2017.

